
In de eerste week 
van augustus krijg je 
roze mayonaise bij 
je friet. Tijdens Pride 
Amsterdam wapperen 
bedrijven steeds vaker 
met de regenboogvlag. 
Waarom haken bedrijven 
en overheden in op 
roze evenementen en 
draagt het bij aan de 
emancipatie van seksuele 
minderheden?

Roze evenementen dragen een 
maatschappelijke boodschap: 
de acceptatie van iedereen 
en in het bijzonder dat van 
de LHTBI-gemeenschap. Het 
jaarlijkse regenboogfeest in 
Amsterdam is het grootste 
emancipatie-evenement van 
Nederland, waar al 22 jaar de 
vrijheid wordt gevierd. 
Evenementen die geladen zijn 
met een scherpe boodschap of 
een helder thema hebben, 
beschikken over een vrucht-
bare grond voor content. Dit 
maakt de Pride een media-
geniek evenement voor
bedrijven, als het gaat om 
content creëren, het behalen 
van doelen en het verbeteren 
van public relations (PR).

I N H A K E R S  
Bij de vestiging van Smullers 
op Amsterdam Centraal krijg 
je roze mayonaise bij je friet; 
de Hema verkoopt regenboog-
tompoezen en organiseert 
homohuwelijken voor koppels 
die in hun eigen omgeving de 
liefde niet kunnen 
bezegelen; de tankstations van 
Shell worden gesierd door een 
omgekeerde regenboog en 
de ING-leeuw zwaait met de 
symbolische vlag. Bedrijven en 
organisaties die inhaken met 
social mediauitingen, 
merchandise of zelfs meevaren 
met de botenparade zijn in 
opmars. De toename van gay-
marketing op Pride Amsterdam 
heeft meerdere redenen.

Het biedt organisaties een kans 
om te laten zien dat ze geen 
onderscheid maken
tussen mensen, ze creëren 
draagvlak voor de acceptatie 
van de LHTBI-gemeenschap
en ze bereiken, een voor veel 
bedrijven, belangrijke doel-
groep: millennials (Andersen, 
2018). Deze generatie mensen 
zijn geboren tussen 1980 en 
2000, zijn opgegroeid met 
het homohuwelijk en staan 
daardoor toleranter tegenover 
seksuele minderheden. De 
leeftijdscategorie, waarin 
millennials zich bevinden, is er 
een waar grote consumenten-
keuzes gemaakt worden; zoals 
het zoeken van een bank, het 
afsluiten van een nieuw tele-
foonabonnement of het 
kopen van een frietje ‘met’. 
Roze content is een manier om 
deze groep aan te spreken en 
biedt bedrijven de gelegen-
heid om henzelf te promoten 
(Van Poel, 2018).

“Een Pride zonder roze is 
als een friet zonder saus”
 - Smullers

Content komt tot stand door 
de contentmarketingcyclus 
te doorlopen, waarbij aan de 
hand van zes stappen een 
gerichte boodschap 
geformuleerd wordt. Als het 
gaat om maatschappelijke 
content moeten bedrijven 
scherp hebben waarom zij 
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Juist door niet mee te varen 
communiceren ze iets

dit doen en de doelstelling en 
aanpak zijn de belangrijkste 
facetten binnen de productie 
van content rondom een Pride. 
Het universele wat de uiting 
moet hebben is de emancipa-
tie van de gemeenschap. Het 
is belangrijk dat dit een over-
tuiging binnen het bedrijf is en 
dat er geen commer-
ciële gedachte achter zit. Om 
als organisatie te tonen dat je 
daadwerkelijk staat voor de 
maatschappelijke kern van het 
evenement, kunnenbedrijven 
binnen het opstellen van de 
aanpak ervoor kiezen om de 
opbrengst te doneren aan een 
LHTBI- belangenorganisatie. 
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(Visser & Sikkenga, 2015, p. 234)

C O N T E N T
M A R K E T I N G C Y C L U S

De grens tussen een geslaag-
de campagne en ‘een poging 
tot’, is een dun koord die je 
moet trotseren om te voorko-
men dat je de boot mist. Hema 
heeft twee jaar geleden een 
statement gemaakt met de wit-
te T-shirts die gesierd werden 
door rookworsten en/of tom-
poezen. Het statement: ‘Hema 
is voor iedereen’, 
hebben ze kracht bij gezet 
door de opbrengt van hun 
merchandise te doneren aan 
homo-belangenorganisatie 
COC. Dit doen ze ieder jaar, 
net als het niet meevaren met 
de botenparade. Juist door 
niet mee te varen communi-
ceren ze iets. Daarmee halen 
ze de commerciële gedachte 
weg en laten ze de parade 
voor degenen waar het om 
gaat: de LHTBI-gemeenschap. 
Rabobank vaarde afgelopen 
zomer ook niet door de 
Amsterdamse grachten, maar 
sponsorde de boot van
Stichting Meer dan Gewenst; 
een organisatie die zich inzet 
voor LHTBI-ers met een kinder-
wens (Andersen, 2018). Andere 
bedrijven en overheden willen 
daarentegen juist meevaren 
met de botenparade door de 
wateren van Amsterdam, want 
daarmee zijn ze verzekerd van 
de aandacht van duizenden 
bezoekers. De grootste bedrij-
ven die afgelopen zomer de 
grachten vulde waren Netflix, 
Google, ING, Philips, Vodafone 

en Uber. Dat er een commerci-
eel belang door-
schemert in de campagnes 
rondom de Pride staat buiten 
kijf. Toch maken bedrijven het, 
nog altijd, maatschappelijke 
pijnpunt bespreekbaar en dat is 
voor organisatoren een 
belangrijk gewin. Danny de 
Vries, woordvoerder van Pride 
Amsterdam, zei deze zomer 
in de Volkskrant dat er zonder 
steun van bedrijven geen Pride 
is (Andersen, 2018). Echter, is 
niet iedereen het daarmee eens. 
De kritiek luidt dat bedrijven 
originele gedachte van het 
evenement doen verwateren en 
dat ze (kleinere) gay-
organisaties de kansontnemen 
om een plek te bemachtigen in 
de parade. 

O N D E R  V A L S E
 V L A G  V A R E N 
In Nederland kleuren steeds 
meer steden roze, maar bedrij-
ven kleuren niet consequent 
mee. Tijdens Amsterdam Pride 
springen bedrijven en over-
heden op de boot, terwijl bij 
andere roze evenementen de 
regenboogvlag in de kast blijft 
liggen. In juli werd in Utrecht 
de tweede Canal Pride georga-
niseerd. De Oudegracht kreeg 
extra kleur door Albert Heijn. 
De AH To Go vestiging werd 
gekleurd door werknemers in 
roze polo’s met “AH To Gay’’. 
Albert Heijn voegt hiermee de 
daad bij het woord, want bij 



meerdere roze evenementen to-
nen ze hun content en standpunt. 
Verdere uitingen rondom de 
Canal Pride ontbrak. Geen roze 
mayonaise. Geen social media 
content van bedrijven die zich bij 
Pride Amsterdam wel uiten.

Dit is echter niet het enige ver-
schil tussen beide evenementen.
Als je de deelnemers van de 
botenparade vergelijkt met die 
van Amsterdam, valt op dat enkel 
de Roze in Blauw politieboot, het 
vaartuig voor politieke partijen en 
de gemeentes bij beide Prides 
in het water liggen (Canal Pride, 
z.d.). Uit een reconstructie van 
Pride Amsterdam blijkt dat meer 
dan de helft van de boten-
parade uit commerciële bedrijven 
of overheden bestaan, in plaats 
vanuit organisaties die een
directe lijn met de boodschap 
van het evenement hebben (Gay-
krant, 2018). Canal Pride Utrecht 
telt zeven boten van lokale 
bedrijven en overheden, dit is 
nog geen kwart van de gehele 
stoet. Tel daarbij op dat Roze 
Zaterdag 2019, dat volgend jaar 
in Venlo en Krefeld (Duitsland) 
wordt georganiseerd, helemaal 
geen ondersteuning van grote 
bedrijven krijgt. “Roze Zaterdag 
biedt sponsorpakketten aan en 
moet zelf bedrijven binnen-
halen voor ondersteuning.”, aldus 
Mehdi Martis, ondersteuner Roze 

Zaterdag 2019, namens 
Gemeente Venlo (Persoonlijke 
communicatie, 25 september 
2018). Hans Lenders (initiatief-
nemer Roze Zaterdag Venlo) 
vult aan: “Het zou het fijn zijn 
als er een vaste sponsor aan 
het evenement zou hangen, 
maar dat zou de taak moeten 
zijn van de overkoepelende 
stichting Roze Zaterdagen 
Nederland.” (Persoonlijke 
communicatie 25 september, 
2018). Echter, zou je ook 
kunnen zeggen dat bedrijven 
zichzelf moeten melden om 
het evenement te onder-
steunen. De content-
marketingcyclus draait tijdens 
Pride Amsterdam overuren, 
gezien het aantal bedrijven 
dat de boot pakt, Canal Pride 
Utrecht valt met enkele bedrij-
ven bijna tussen wal en schip 
en Roze Zaterdag 2019 mist 
geheel de boot, aangezien 
grote bedrijven hier niet aan-
kloppen en de organisatie zelf 
opzoek moet naar 
verbindingen. Als bedrijven 
één keer een standpunt uit-
spreken, is er dan sprake van 
legitimiteit en geloofwaardig-
heid? De kaas van het brood 
eten bij LHTBI-organisaties, 
door plekken bij de boten-
parade op te kopen of enkel 
gaycontent te maken voor 
commerciële doelen, heeft een 
term: pinkwashing. 
Tegenhangers van de over-
heersing van bedrijven bij de 
Pride, halen aan dat bedrijven 
de boodschap van het evene-
ment verwateren; terwijl juist 
de aandacht voor de rechten 
van seksuele minderheden als 
een paal boven water moet 
staan. Bob Fennis, hoogleraar 
consumentengedrag aan de 
Rijksuniversiteit van Groningen, 
legt uit dat de binding tussen 
een bedrijf en een 
maatschappelijk doel, een weg 

M Y  P R I D E ,  Y O U R  P R I D E , 
O U R  P R I D E 

Pride Amsterdam is een 
mediageniek evenement, 
waaraan bedrijven graag 
deelnemen en inhaken met 
content. Dat bedrijven 
sponsoren zijn en draagvlak 
creëren door de boodschap 
op social media platformen te 
verspreiden, is een 
verdiensten, maar het is niet 
enkel in de eerste week van 
augustus feest. Draagvlak voor 
de emancipatie van de 
LHTBI-gemeenschap is het 
hele jaar door nodig en 
daarom moeten bedrijven het 
hele jaar door een steun zijn. 
Als bedrijven niet consequent 
mee kleuren bij andere grote 
roze evenementen, maar enkel 
bij de meest mediagenieke 
hun hoofd boven het water 
steken, is er sprake van een 
carnavalisering van 
mensenrechten waarbij het 
bedrijven enkel om hun 
eigengeleierij gaat. Kortom, 
laat de regenboogvlag niet in 
de kast staan, wapper hem het 
hele jaar door.

is om aan een doelgroep te 
laten zien hoe sympathiek ze 
zijn. Met inhakende content 
hebben bedrijven, volgens de 
hoogleraar, maar één doel: 
winst (Van der Poel, 2018).

E V E N T B R A N C H E  M A G A Z I N E G A Y  P R I D E 
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